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KF § 188 Dnr 2011-000255 
 
Förvärv genom fastighetsreglering av del av Mellby 17:1 i 
Nyby, Laholm 
 
Ärendet 
 
Laholms kommun har för avsikt att utöka Nyby industriområde. 
Samhällsbyggnadskontoret har i detta syfte upprättat förslag till 
överenskommelse om fastighetsreglering. Överenskommelsen 
innebär att kommunen förvärvar ett område om cirka 64 600 kvm 
av fastigheten Laholm Mellby 17:1 mot en ersättning för överlåten 
markareal om 38 kronor per kvm. 
 
Markområdet ska genom fastighetsreglering överföras till kommu-
nens fastighet Laholm Nyby 1:15. 
 
I överenskommelsen regleras att från och med tillträdesdagen till 
och med den 31 oktober 2014 upplåter kommunen till säljaren 
nyttjanderätten till markområdena för verksamhet med traditionell 
jordbruksdrift. 
 
Beslutsunderlag 
 
Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Mellby 17:1. 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2013, § 245. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen. 
____ 
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KF § 189 Dnr 2013-000145 
 
Svar på motion om digitala fiskekort 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Rikard Vesterlund (SD) 
att kultur- och utvecklingsnämnden ges i uppdrag att undersöka 
möjligheterna för kommunen att erbjuda försäljning av digitala 
fiskekort som ett sätt att stärka kommunens profil som laxfiske- och 
turistkommun. 
 
Ärendets beredning 
 
Motionen har remitterats till kultur- och utvecklingsnämnden som 
föreslår att fullmäktige avslår motionen med hänvisning till att 
kommunen deltar i projektet Destination Laxaland – samverkan för 
tillväxtskapande hållbart sportfiske - tillsammans med Falkenbergs 
och Halmstads kommuner. Inom ramen för projektet kommer även 
fiskekortsfrågan att behandlas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 19 maj 2013. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 24 oktober 2013, § 
149. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013, § 212. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
____ 
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KF § 190 Dnr 2013-000318 
 
Bolagsordning och ägardirektiv för Laholms Kommun-
fastigheter AB 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har den 26 november 2013, § 165, beslutat 
tillstyrka att Laholmshem AB bildar ett dotterbolag som ska äga 
och förvalta kommunens verksamhetslokaler. Fullmäktige beslöt 
vidare uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till bolags-
ordning och ägardirektiv för bolaget. 
 
Med anledning av fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen läg-
ger kommunledningskontoret fram förslag till bolagsordning och 
ägardirektiv för Laholms Kommunfastigheter AB. 
 
Ärendets beredning 
 
Bildandet av ett dotterbolag till Laholmshem AB utlöser de villkor 
som ställs upp i 3 kap. 17 § kommunallagen och som innebär att i 
fråga om aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar 
samtliga aktier ska fullmäktige bl.a. 
 
- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
- se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommu-

nala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i 
bolagsordningen, 

- se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställ-
ning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
En bolagisering av kommunens fastighetsförvaltning innebär att 
kommunen kommer att köpa tjänster av dotterbolaget. Direkttill-
delning av uppdrag till dotterbolaget möjliggörs av att det i lagen 
(2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, från den 1 januari 
2013 har införts ett nytt s.k. in house-undantag från kravet på upp-
handling. 
 
     forts 
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KF § 190 forts 
 
Det nya undantaget innebär att avtal som sluts mellan en upphand-
lande myndighet och en juridisk person inte anses utgöra ett kon-
trakt enligt LOU. Undantaget gäller endast under förutsättning att 
kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckal-kriterierna, är 
uppfyllda. Villkoren innebär dels att den upphandlande myndig-
heten måste utöva en kontroll över den juridiska personen som mot-
svarar den som den utövar över sin egen förvaltning, dels att den 
juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet 
tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. 
 
Vidare har den 1 januari 2013 införts nya bestämmelser i kommu-
nallagen som rör de kommunala företagen och som avser förstärkt 
uppsiktsplikt för kommunstyrelsen. 
 
Förslaget till bolagsordning och ägardirektiv för Laholms Kom-
munfastigheter AB har upprättats bl.a. mot bakgrund av de formella 
krav som ställs i kommunallagen och enligt Teckal-kriterierna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Laholms Kommun-
fastigheter AB. 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2013, § 246. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till 

bolagsordning och ägardirektiv för Laholms Kommunfastig-
heter AB. 

 
2. Kommunfullmäktige ger ombudet för kommunens aktier i 

Laholmshem AB i direktiv att se till att Laholmshem AB via 
sitt ombud för aktierna i Laholms Kommunfastigheter AB rös-
tar för fastställande av bolagsordningen och ägardirektivet vid 
kommande bolagsstämma. 

____ 
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KF § 191 Dnr 2013-000319 
 
Ändring i bolagsordning och ägardirektiv för Laholmshem AB 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har den 26 november 2013, § 165, beslutat 
tillstyrka att Laholmshem AB bildar ett dotterbolag som ska äga 
och förvalta kommunens verksamhetslokaler. 
 
Vidare har den 1 januari 2013 införts nya regler om dels offentlig 
upphandling från eget företag dels nya bestämmelser i kommunal-
lagen som rör de kommunala företagen och som avser säkerstäl-
lande av att företagen binds av de kommunala befogenheterna och 
förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen. 
 
Med anledning av den nytillkommande lagstiftningen och ändrad 
bolagsstruktur för Laholmshem AB har kommunledningskontoret 
gjort en översyn av bolagsordning och ägardirektiv och lägger fram 
reviderade förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Laholmshem AB. 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2013, § 247. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till 

bolagsordning och ägardirektiv för Laholmhem AB. 
 
2. Kommunfullmäktige ger ombudet för kommunens aktier i 

Laholmshem AB i direktiv att på kommande bolagsstämma 
rösta för fastställande av bolagsordningen och ägardirektivet. 

____ 
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KF § 192 Dnr 2013-000302 
 
Medlemskap i Entreprenörsregionen 
 
Ärendet 
 
Kommunerna i södra Halland (Halmstad, Hylte och Laholm) och 
västra Småland (Ljungby, Markaryd, Älmhult, Gislaved, Gnosjö, 
Vaggeryd och Värnamo) undertecknade 1999 ett samverkansavtal 
för Entreprenörsregionen. Avsikten var att stärka kommunernas 
utveckling vad gäller främst näringsliv, sysselsättning, miljö, infra-
struktur och kommunikationer. Kommunfullmäktige godkände 
samverkansavtalet den 25 mars 1999, § 26. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunen ska säga upp 
medlemskapet i Entreprenörsregionen från och med 2014. 
 
Ärendets beredning 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har den 18 juni §, 103, fastställt 
en åtgärdsplan i syfte att begränsa det befarade budgetunderskottet. 
I åtgärdsplanen har nämnden identifierat möjliga åtgärder som kan 
förbättra nämndens ekonomi. En sådan åtgärd är att kommunen 
säger upp sitt medlemskap i Entreprenörsregionen från och med år 
2014. Kultur- och utvecklingsnämnden har budgeterat 140 000 kro-
nor/år i medlemsavgift till Entreprenörsregionen. Nämnden kon-
staterar att nyttan med medlemskapet inte motsvarar kostnaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 24 oktober 2013, § 
158. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013, § 222. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bertil Johansson (Lap): Bifall till kultur- och utvecklingsnämndens 
förslag om uppsägning av medlemskapet i Entreprenörsregionen. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Elisabet Babic (M) och 
Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
kommunen ska kvarstå som medlem i Entreprenörsregionen. 
     forts 
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KF § 192 forts 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunens medlemskap i Entreprenörsregionen ska inte sägas 

upp. 
 
2. Betalningsansvaret för medlemsavgiften till Entreprenörsregio-

nen överförs från kultur- och utvecklingsnämnden till kom-
munstyrelsen från år 2014. Samtidigt överförs anslag om 
70 000 kr till kommunstyrelsen vilket motsvarar kostnaden för 
såväl innevarande som kommande års medlemsavgift. 

____ 
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KF § 193 Dnr 2013-000290 
 
Policy för lika rättigheter och möjligheter 
 
Ärendet 
 
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren var tredje år ta fram 
en jämställdhetsplan (plan för lika rättigheter och möjligheter) som 
innehåller ett målinriktat arbete för att främja likabehandling utifrån 
kön, etnicitet och religion samt annan trosuppfattning. De områden 
som ska kartläggas och tas fram är åtgärder kring är arbets-
förhållanden, rekrytering och löner. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till policy för 
lika rättigheter och möjligheter för medarbetare i Laholms kom-
mun. Till policyn är även framtaget en handlingsplan med förslag 
till konkreta åtgärder och mål för perioden 2013-2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Policy för lika rättigheter och möjligheter för Laholms kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013, § 227. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till policy för lika 
rättigheter och möjligheter. 
____ 
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KF § 194 Dnr 2013-000168 
 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut 
 
Ärendet 
 
Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska social-
nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många 
av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
 
Enligt 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, LSS, ska socialnämnden till fullmäktige lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från 
dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. 
 
Socialnämnden överlämnar statistikrapporter över ej verkställda 
gynnande beslut enligt SoL och LSS avseende tredje kvartalet 
2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 22 oktober 2013 § 96. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013, § 228. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till 
handlingarna. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 
Kommunfullmäktige 2013-12-17 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 195 Dnr 2013-000314 
 
Ändring av prisbelopp till Årets förening 
 
Ärendet 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
höja prisbeloppet till årets förening från 5 000 kronor till 10 000 
kronor. 
 
Ärendet beredning 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till Årets 
förening. Kommunfullmäktige har 1993 antagit reglemente för pri-
set. Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den 
förening, som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark 
gemenskap under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett 
brett engagemang från medlemmarnas sida, en god breddverksam-
het, främst för barn och ungdom men också för vuxna kommun-
innevånare. Priset kan också utdelas till en förening som under året 
gjort en speciellt uppmärksammad insats. 
 
Prisbeloppet har inte förändrats sedan kommunfullmäktige antagit 
reglementet 1993. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 29 oktober 2012, § 
146. 
Reglemente för pris till Årets förening. 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2013, § 248. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar följande ändrad lydelse av § 3 i regle-
mentet för pris till Årets förening: 
 
Priset delas ut årligen och prissumman är 10 000 kronor. Beloppet 
kan ej delas. 
____ 
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KF § 196 Dnr 2013-000340 
 
Prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samord-
ningsförbundet Halland 
 
Ärendet 
 
Kommunen är sedan år 2010 tillsammans med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Varbergs, Fal-
kenbergs, Halmstads och Hylte kommuner medlem i Samordnings-
förbundet i Halland för finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser. 
 
Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av reha-
biliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frå-
gan om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvalt-
ning. 
 
Ärendets beredning 
 
Den för kommunerna gemensamma revisorn föreslår i revisions-
berättelse att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Margareta Bengtsson (M) i handlägg-
ningen i detta ärende. 
____ 
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KF § 197 Dnr 2013-000342  
 
Remiss av motion om giftfria produkter och material i kom-
munens förskolor och skolor 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Majvor Persson (C) att 
kommunen ska ta fram en åtgärdsplan för giftfria produkter och 
material i kommunens förskolor och skolor samt att kommunen ska 
ställa krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 5 december 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 juni 2014. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 
Kommunfullmäktige 2013-12-17 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 198 Dnr 2013-000317 
 
Remiss av medborgarförslag om åtgärder mot kråkfåglar 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Lennart Johansson, Laholm, föreslås att 
kommunen ska uppmana fastighetsägare att lägga nät över skor-
stenen i syfte att begränsa antalet kråkfåglar (kajor). 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 13 november 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och byggnadsnämnden att 
besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget 
ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 juni 2014. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 
Kommunfullmäktige 2013-12-17 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 199 Dnr 2013-000333 
 
Remiss av medborgarförslag om åtgärder på stranden i Skum-
meslövsstrand 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Leif Blomgren, Skummeslövsstrand, 
föreslås åtgärder vid stranden i Skummeslövsstrand i form av enk-
lare brygga och en husbåt med bastu för uthyrning samt lekredskap. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 27 november 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 juni 2014. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 
Kommunfullmäktige 2013-12-17 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 200 Dnr 2013-000309 
 
Valärende 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i över-
förmyndarnämnden efter Gunnel Ström (C). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 
Kommunfullmäktige 2013-12-17 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 201 Dnr 2013-000330 
 
Valärende 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i ser-
vicenämnden, ersättare i socialnämnden och huvudman i Laholms 
Sparbank efter Marita Andréasson (M). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 
Kommunfullmäktige 2013-12-17 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 202 Dnr 2013-000026 
 
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 18, ska 
fullmäktige i samband med varje sammanträde besluta om i vilken 
mån något eller flera ärenden som fullmäktige handlagt vid sam-
manträdet är av sådan prioritet att fullmäktiges beslut i ärendet ska 
bli föremål för en särskild uppföljning. Ansvarig handläggare följer 
upp sådana beslut och rapporterar till kommunledningskontoret, 
som i sin tur rapporterar till fullmäktige i vilken utsträckning 
besluten har genomförts. Rapporteringen till fullmäktige sker en 
gång per år samtidigt med redovisningen vid fullmäktiges sam-
manträde i april månad av ej färdigberedda motioner och med-
borgarförslag. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2008, § 41. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2008, § 18. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att inte göra någon särskild uppfölj-
ning av dagens ärenden. 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 
Kommunfullmäktige 2013-12-17 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 203 
 
Anmälningar 
 
1. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon prövning enligt 

12 kap. 1 § PBL om antagande av ett förslag till detaljplan för 
Lagered 3:6 och 4:6, järnvägsstationsområdet i Knäred, inte ska 
ske. 

 Dnr 2011-150. 
 
2. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om ”Nappträd”. 

Dnr 2013-177. 
 
3. Laholmsbuktens VA. Svar på medborgarförslag om vatten-

mätare m.m. i kustområdet. 
Dnr 2013-141. 

____ 
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